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 امحلد هلل رب اًـاملني و اًصالة و اًسالم ؿىل ذامت اًنبُني و املرسلني هبُنا محمد صىل هللا ؿلَو و سمل

 أٔما بـد .. 

جنَِي, َاًَْحافِ  ُخ َاًُْمَحّدِ َْ لََماِء, ش َ ـُ ْساَلِم, كُْدَوُة َاًْ
ِ
َمُة, ُمْفِِت َاْْل ـَالا َماُم َاًْ

ِ
ُرنَا َاْْل َْ ُ كَاَل ش َ , بَِلِاُة غُ َاًُْمَفّسِ

َما
ِ
, ا يُّ ـِ اِف اِؾَُي ْبُن َنثرٍِي َاًُْلَرِِشُّ َاًشا ْْسَ

ِ
ٍِن, َأبُو َاًِْفَداِء ا اُد َاّلِ ًِِحنَي, ِِعَ ا لَِف َاًصا ِة َاًَْحِدًِث َواًتاْفِسرِي َاًسا ُم َأئِما

اِم َاًَْمْحُروِس,  ْساَلِم َواًُْمْسِلِمنَي ِف -ِِبًشا
ِ
ًِاْل  ُ َح َاَّللا اَرٍِْن َأْؿىَل كَْصِدِه َوُمَراِموِ  فَسا اَغُو ِف َالا ِمِو, َوبَل  .  -َأَّيا

ٍَن ِاْصَعَفى .  ِ , َوَساَلٌم ؿىََل ِؾَباِدِه َاَّلا ِ  َاًَْحْمُد َّلِلا

ُد(  ـْ َ ا ب  )أَما

نا ِؿمْلَ َاًَْحِدًِث َاًناَبِوّيِ 
ِ
اَلمِ -فَا اَلِة َواًسا اؿٌَة ِمَن َاًُْحفااِظ  -ؿىََل كَائِِِلِ َأفَْضُي َاًصا ِم ِفِِو ََجَ ًْلََكَ كَْد ِاْؾَتََن ِِب

َدُُهَا ِمْن ُحفااِظ َاْْلأ  ـْ َ ِة َوَمْن ب ئِما ِة . كَِدميًا َوَحِدًثًا, ََكًَْحاِِكِ َواًَْرِعَِب, َوَمْن كَْبلَيَُما ِمَن َاْْلَ  ما

يَا َأْحبَ  ـِ لُوِم َوَأهَْف ـُ ا ََكَن ِمْن َأَهِّ َاًْ ا ِمْن َوًَما ـً ًَِمَلاِصد َاًَْفَوائِِد, َوَماِه ا  ـً ا َجاِم ـً ا ََنِف َِّق ِفِِو ُمْرَتََصً ْبَت َأْن أأؿَل

الا  ـَ َماُم َاًْ
ِ
ُخ َاْْل َْ ي ِاْؾَتََن ِبََتِْذًِبِو َاًش ا ِ ًِْىتَاُب َاَّلا ِت َاًَْمَسائِِي َاًَْفَرائِد َوََكَن َا اَل ُمْشلَِكَ َر ْبُن َاًصا -حِ َمُة, َأبُو ُِعَ

تِِو  ُ ِبَرْْحَ َدُه َاَّللا ُض َاًْمَ  -ثََغما ـْ َ ْفِؼِو ب اَما ُؾِِنَ ِِبِ أِْن, َوُرب ًَِيَذا َاًشا لََبِة  َيَرِة ِمْن َمَشاِىرِي َاًُْمَصناَفاِت ِف َذِِلَ بنَْيَ َاًعا

ُت َما بَسَ  بااِن َسلَْىُت َوَراَءُه, َواْحتََذًْت ِحَذاَءُه, َواْدتَََصْ ْمُت َما فََرَظُو . ِمْن َاًش ُّ  َعُو, َوهَؼا

ِ َاًَْحاِفغَ تنَِّي, َوثَِبَؽ ِف َذِِلَ َاًَْحاِِكَ َأَِب َؾْبِد اَّللا َسًة َوس ِ , َوكَْد َذَنَر ِمْن َأهَْواعِ َاًَْحِدًِث ََخْ َْسابُوِريا  َاًنُا

جنَِي َوَأََن  َخ َاًُْمَحّدِ َْ ِ -ش َ ْوِن َاَّللا ـَ ََؽ َذِِلَ  -ِب ِو ِمَن َاًَْفَوائِِد َاًُْملَْتَلَعِة ِمْن ِنَتاِب َأْذُنُر ََجِ َْ َ ً
ِ
, َمَؽ َما أأِيََف ا

( َوكَْد ِاْدتَََصْ  ََنِ ََل ِنَتاِب َاًسُّ
ِ
ى )ِِبًَْمْدَذِي ا , َاًُْمَسما ًَْىِبرِي َأِِب بَْىٍر َاًَْبْْيَِلّيِ ثُُو َأًًْضا ِبنَْحٍو ِمْن َىَذا َاًَْحاِفغِ َا

ِو َاِْلتََِّكُل . َاًناَمطِ, ِمْن غَ  َْ َ اُن, َوؿَل ـَ َت ُ َاًُْمس ْ  رْيِ َوْنٍس َوَْل َشَعطٍ, َوَاَّللا

 المحاضرة األولى



 الباعث الحثيث في مصطلح الحديث                                        الشيخ مندور عبد الوهاب

       ~ 2 ~ 

هـ 6341 – 6341الفرقة الثانية عام    معهد شيخ اإلسالم العلمي 

َداِد أَهَْواعِ َاًَْحِدًِث: ـْ َ  ِذْنُر ث

 

 : َكْليٓت وه, هوع من ٔأهواع ؿمل احلدًث ؾند ابن اًصالح و ابن نثري  65ىناك 

ؽ, مـضي, حصَح, حسن, يـَف, مس ند, متصي, مرفوع, موكوف, ملعوع, مرسي, منلع

,املويوع, املللوب,  درجاملمدًاس,شاذ, منىر, ماهل شاىد, زَّيدة اًثلة, أْلفراد, املـلاي, املضعرب, 

لبي رواًتو, مـرفة هَفِة سامع احلدًث وٕاسامؿو, ؤأهواع اًتحمي من ٕاجازة وغريىا, مـرفة نتابة ث  مـرفة من

ُ  احلدًث حدث, أٓداب اًعاًب, مـرفة اًـا  و يبعو, هَفِة رواًة احلدًث ورشط ٔأدائو, أٓداب امل

 " , غًرب احلدًث ًوغتو, املسلسي, َنخس احلدًث و اواحدً  ااًغًرب و اًـٍزز " هوؿً  واًنازل, املشيور,

ويه  " هوع أٓدر , املًزد ف أْلساهَد, املرسي رتلف احلدًثمُ  , ف ٕاس نادًا ومتناً , املصحّ  منسوذو

جب دأْلصاغر, امل , مـرفة ٔأَكبر اًرواة ؾن , مـرفة اًتابـني حابة, مـرفة اًص"  املراس َي اخلفّي ٕارساًيا

  , من روي ؾنورواًة أْلبناء ؾن اْلِٓبء ورواًة أْلكران, مـرفة إْلدوة وأْلدوات, رواًة اْلِٓبء ؾن أْلبناء, 

 ـرفةوهـوت متـددة, املفردات من أْلسامء, م اجنان متلدم ومتأٔدر,من مل ٍرو ؾنو ٕاْل واحد, من هل ٔأسامءٌ 

 نُتو, مـرفة أْلًلاب, املؤثلف واخملتلف, املتفق واملفرتق, هوع, من ؾرف ِبْسو دون نُ  َناًىُ  أْلسامء و

ُ ٍْ مرهب من اٌلَ   و اػاىرىسب ٕاَل غري ٔأبَو, أْلوساب اًِت خيتلف ن كبِل. هوع أٓدر من ذِل, من و

 لط ف أٓدر ِعره, اًعبلات,تد ان ِبظهنا, مـرفة املهبامت, ثوارخي اًوفِات, مـرفة اًثلات واًضـفاء, م

 م .هنمـرفة املوا  من اًـلامء واًرواة, مـرفة بدلاهنم و ٔأوظا

 

َْخِ  ِمنْ  ثَْنِوًؽٌ  َوَىَذا ٍرو َأِِب  َاًش ا ُ  َرِْحَوُ - َوتَْرثُُِبوُ  َِعْ اوُ , َذِِلَ  ِف  َاًُْمْمِىنِ  ِبأِٓدرِ  َوًََُْس  كَالَ , -َاَّللا ه
ِ
 ٌِلتاْنِوًؽِ  كَاِبيٌ  فَا

 
ِ
ذْ , ُُيَْص  َْل  َما ََل ا

ِ
َواةِ  َأْحَوالُ  ثَْنَحَِصُ  َْل  ا  . َوِصَفاُُتَا َاًَْحِدًِث  ُمُتونِ  َوَأْحَوالُ , َوِصَفاُُتُمْ  َاًرُّ

 

ىذه أْلهواع اَّلي صنفيا ابن اًصالح فلال ٔأهو َكن من املمىن ٕادتصار ىذه أْلهواع  ىلق ابن نثري ؿو  ؿلّ 

 ُتا .او ًىنو ٔأبلى ؿىل ؿددىا و ثصنَف, يا حىت ًلي ؿددىا و ذلق ؿالكات بُهنا و دجميا ف بـض 
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 حُِث اًصحة و اًضـف  : احلدًث من

 

يَ -ِاْؿمَلْ كَاَل  َّيا
ِ
ُ َوا اَمَم َاَّللا ََل  -ؿَل

ِ
ٍَف َأنا َاًَْحِدًَث ِؾْنَد َأْىِِلِ ًَْنَلِسُم ا ـِ ٍَح َوَحَسٍن َوَي  حَصِ

ٌَف,  ) ابن نثري ( )كُلُْت( ـِ ٌَح َأْو َي ْلا حَصِ
ِ
ََل َما ِف هَْفِس َاْْلَْمِر, فَلََُْس ا

ِ
َبِة ا ِّس ْ ْن ََكَن ِِبًن

ِ
مُي ا َىَذا َاًتاْلس ِ

, ََل َأْنََثَ ِمْن َذِِلَ
ِ
جنَِي, فَاًَْحِدًُث ًَْنَلِسُم ِؾْنَدُهْ ا ََل ِاْصِعاَلحِ َاًُْمَحّدِ

ِ
َبِة ا ِّس ْ ْن ََكَن ِِبًن

ِ
 َرُه أِٓهفًا مََكَ كَْد َذنَ  َوا

ُه َأًًْضا .   ُىَو َوغرَْيُ

 

 ٍرى ابن اًصالح ٔأن احلدًث ًنلسم من حِث حصتو ٕاَل حصَح و حسن و يـَف , 

 أْلمرو ًىن ابن نثري هل رٔأي أٓدر .. حِث ًلول ٔأن احلدًث ٕاما حصَح ٔأو يـَف ٕان َكن ف هفس 

 

 يـَف و أأؾتضد بغريه فاحلدًث احلسن ٕاما " حسن َّلاثو " فِىون جزء من اًصحَح , و ٕاما 

 ي ًُـمي بو .هتلي من مرثبة اًضـَف ٕاَل احلسن اَّلاف , من أْلحادًث و أْلدةل

 

ًـمل احلدًث ؿىل ٔأن احلدًث ٕاما حصَح ٔأو   احملدجني أْلوائيو املسأةٔل فْيا ذالف , فبدٔأ أْلمر ؾند 

دتلف اًـلامء اكد  َح و حسن و يـَف , و ف ىذاؿلامء فلاًوا ٔأهو حص ده يـَف و ًىن جاء من بـ

 ىمت بتأٔسُس ىذا اًـمل " احملدجني أْلوائي" او ْل جيب اًتـدًي ؿىل من ٔأوشأٔ و فريى ٔأىي اًـمل ٔأه

 فلط .فِلوًوا ٔأًضًا ٔأن احلدًث هوؿان 
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 هَف َكن اًرتمذي من احملدجني أْلوائي ًـمل احلدًث و مؽ ذِل كال ٔأن احلدًث جالجة أٔهواع :  س : 

 ـَف ؟حصَح و حسن و ي 

 ًغريه بي ٍىون حسن حسن َّلاثوو ف ىذا هلول ٔأن اًرتمذي مل ًلصد ِبحلدًث احلسن ٔأن ٍىون 

و كد ويؽ جالث رشوط ًيذا احلدًث ًيك ًُلال ؿلَو ٔأهو  وىو اًضـَف اَّلي اؾُتضد بغريه فارثلى , 

 : حسن

 

 . ٔأن ٍُروى ىذا احلدًث من وجو أٓدر -1

 ٔأن ْل ٍىون شاذا . -2

 ف ٕاس ناده مَتم بىذب .ٔأن ْل ٍىون  -3

 .حسن سواء َكن يـَفًا ٔأو حصَحًا فاحلدًث اَّلي ثتوفر فِو ىذه اًرشوط ًُـترب حدًث 

 

 ؿرتض ابن نثري ؿىل ثلس مي ابن اًصالح ٌلحدًث ٕاَل حصَح و حسن و يـَف , ا:  1س

  ن مهنام صواب ؟ مَ خ ىذا اًتلس مي و بنّي رّ أٔ 

 

 احلدًث من احملدجني أْلوائي حىت اْلٓن و ٔأس باب اخلالف  ٌلرد ؿىل ىذا اًسؤال هلوم بـرض اترخي ؿمل

 و ْل هيم من مهنام ؿىل صواب ؿىل كدر ٔأن هـرف ٔأس باب اخلالف و ُحجة لك مهنام .

 

لُ  ِحَحُ  : َاًناْوُع َاْْلَوا  َاًصا

 ثـًرف احلدًث اًصحَح :

ِديثُ َ)َابنَالصالحَ(َقَالََ ِديُث اَلصَِّحيُح فَ ُهَو َاْلَح ِل  أَمَّا َاْلَح َناُدُه بِنَ قح َنُد اَلَِّذي يَ تَِّصُل ِإسح اَلحُمسح
اِبِط ِإََل ُمنحتَ َهاُه, َوََل َيُكوَن َشاذًّا َوََل ُمَعلًَّلا .  ِل اَلضَّ اِبِط َعنح اَلحَعدح ِل اَلضَّ  اَلحَعدح

َقطِ  تَ َرَز ِِبَا َعنح اَلحُمرحَسِل َوالحُمن ح ُ فَ َواِئَدُه, َوَما ِاحح اذن, َوَما ِفيِو ِعلٌَّة قَاِدَحٌة  ُُثَّ َأَخَذ يُ بَ ِّين َضِل َوالشَّ  ِع َوالحُمعح

 َوَما ِف رَاِويِو ِمنح نَ وحِع َجرحٍح . 
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َكثيرَ(َ)قُ ْلُت(َ اِبِط َعنح ِمثحِلِو, )َابن ِل اَلضَّ ِل اَلحَعدح َفَحاِصُل َحدن اَلصَِّحيِح أَنَُّو اَلحُمتَِّصُل َسَنُدُه بِنَ قح
َأوح ِإََل ُمنحتَ َهاُه, ِمنح َصَحاِبٍّ أَوح َمنح ُدونَُو, َوََل َيُكوُن َشاذًّا, َوََل َمرحُدوداا,  َرُسوِل اَللَّوِ َحَّتَّ يَ نحَتِهَي ِإََل 

ُهوراا أَوح َغرِيباا .   َوََل ُمَعلًَّلا بِِعلٍَّة قَاِدَحٍة, َوَقدح َيُكوُن َمشح
 

 ٕاذن رشوط احلدًث اًصحَح َخسة :

 .املتصي س نده  -1

 .ـدل بنلي اً -2

 من ٔأول اًس ند ٕاَل منَتاه .اًضابط ؾن مثِل,  -3

 وْل ٍىون شاذًا,  -4

 . كادحةوْل مـلاًل بـةل   -5

ِديِث َوَقدح ََيحَتِلُفوَن ِِف قَاَلَ  ِل َاْلَح َ أَىح ِة, ِبًَل ِخًَلٍف بَ ِّيح حَّ ِديُث اَلَِّذي ُُيحَكُم َلُو بِالصن  َوَىَذا ُىَو َاْلَح
ََحاِديِث,  ِض َاْلح ِضَها, َكَما ِِف اَلحُمرحَسِل . بَ عح ِتَاِط بَ عح َصاِف, َأوح ِِف ِاشح َوح ِتًَلِفِهمح ِف ُوُجوِد َىِذِه اْلح  َِلخح

 

 ىناك ٔأهواع ٔأدرى كد ٍرىض هبا ٔأىي اًـمل و خيتلفون فْيا من حِث اًصحة  ٔأي ٔأن

 ,دتي ٔأحد ىذه اًرشوط َّلروة اًصحَح ا, فٕاذا  ٔكن ٍىون شاذًا ٔأو ُمرساًل 

 اًـلامء ًلبي احلدًث وحدًث حصَح و ميىن ْلٓدر ٔأن ْل ًـتربه حصَح , فبـض 

 . فلد ريض بـضيم مبا دون ىذه اًرشوط 
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 ؟ ًصحة أٔو اًضـفِبف احلمك ؿىل احلدًث  ملاذا خيتلف احملّدجونس: 

 

 ًيذا إْلدتالف س ببني :

 دتالف اًـلامء ف ثوفر اًرشوط امخلسة املذهورة .ْل -1

 اًرشوط امخلسة ًَثبت حصة احلدًث . لك ـلامء ْل ٌشرتط وجودٔأن بـض اً -2

 

❃❃❃ 

 

 ٕان شاء هللا ثـاَل –هتوكف ىنا ووس تمكي ف املرة اًلادمة 

 

 


